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Otteet hallituksen kokouksesta (otteessa on sellaiset asiat, joista voidaan tiedottaa jäsenyhdistyksiä 
mm henkilöstö- tai sopimus-asioita ja muita luottamuksellisia tai keskeneräisiä asioita ei ole tuotu 
tiedotteeseen.) Päätökset eivät ole voimassa heti, vaan vasta julkaisun jälkeen.  
 
Hallinnolliset -ja talousasiat  
 
Talouden osalta hallitus JOAWC - kisojen tilannetta, joissa on useita riskitekijöitä nähtävissä. Nyt 
valloillaan oleva korona-virus voi aiheuttaa mahdollisesti kisojen peruuntumisen tai kisaajamäärän 
romahtamista. Kisojen osalta varaudutaan tappioihin.  
 
Lisenssien tilanne (tammi- helmikuu) vertailulukua ei ole raportointi-ongelmasta johtuen.  
 

Ajankohta Lisenssit kpl 

2020 (01-02) 4305 

OKM yleisavustukset 

Suomen Agilityliitto on saanut yleisavustusta 90 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
kulttuuriministeriöltä. 

Toimikuntien kokoonpano muutokset 2020 

Inna Kajaste on nimetty koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi.  

Kilpailuasiat 

Joukkuejohtajat ja joukkuejohtajahaut 
 

Aikuisten arvokisojen joukkuejohtajavalinnat on tehty. Joukkuejohtoon valittiin seuraavat henkilöt: 
 
MM-kisojen joukkueenjohto 
Anna Heinonen, Ari Kuparinen, Heli Suhonen ja Hanna Nissinen (fys) 
PM-kisojen joukkueenjohto 
Anna Heinonen ja Heli Suhonen 
EO-kisojen joukkueenjohto 
Anna Heinonen, Ari Kuparinen, Hanna Nissinen ja Reetta Kangaslampi 

Arvokisajärjestäjät vuosina 2021-2022 

 

Seuraavat yhdistykset on valittu vuosille 2021 - 2022 arvokisojen järjestäjiksi. Valinnoissa painotettiin 

alueellista sijoittumista, kisakentän soveltuvuutta ja jokaiselle hakijalla mahdollisuus yksien kisojen 

järjestämiseksi.  

 

Arvokisajärjestäjät 2021 

● EO1 Oulu (OKK)  
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● halli-SM: Agilityliitto, Vantaa (odottaa ojangon vahvistusta) 

● MM- karsinnat: Vantaa (Heiluhännät)  

● JSP: Kuopio (Hu-Pu) 

● SM: Turku (ATT+TSAU)  

 

Arvokisajärjestäjät 2022 

● EO1: Oulu (KAS)  

● halli-SM: Agilityliitto, Vantaa (odottaa ojangon vahvistusta) 

● MM- karsinnat: Tampere (TAMSK)  

● JSP: Hämeenlinna (JANKK) 

● SM: Jyväskylä (JAT+popdog+lauka)  

 

Nuorisomaajoukkue2020 

Nuorisomaajoukkue vuodelle 2020 on valittu. Valituille ilmoitetaan asiasta heti.  

IT-asiat 
Jäsenistöstä on tulleen ilmoituksen johdosta löydettiin KITU:ssa tietoturva-aukko. Asiassa on tehty 

korjauksia ja ovat nämä ovat testauksessa.  

Sääntömuutokset ja -päivitykset 

Sääntötoimikunta valmistelee sääntöjen D13 päivityksiä sekä renkaan sääntömuutosta 

vuosikokoukselle.  

Koulutusasiat 

 

Tuomarikurssin 2022 valmistelu on käynnissä. Hallituksessa keskusteltiin tämän hetkisestä 

tuomaritilanteesta ja tuomareiden määristä suhteessa lisääntyneeseen kilpailumäärään.  

 

 


